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 Protokoll 
 Styrelsemöte torsdagen den 1 juni 2017 

____________________________________________________________________________________________________________________	
 
Närvarande: Bodil Lignell, Britt Garmeus, Carina Ohlander, Gunilla Schuber, Lena Björsell,  
 Maud Trad Sayyeda, , Tuula Karlsson, 

Frånvarande: Charlotta Finnman, Tina Lindkvist	
	
§ 1 Mötets öppnande 
 Gunilla öppnade mötet. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen och föregående protokoll  
 Dagordningen och föregående protokoll godkändes och justerades. 
 
§ 3 Val av justerare samt sekreterare för mötet 
 Maud valdes till justerare 
 
§ 4 Ekonomi 
 Lena gick igenom läget för ekonomin. 
 
§ 5 In och utgående e-post 
 In:   Mail från ordförande Cockerlubben ang utställning och jakt- kommitté mm 

 Ut:   Gunilla svarade på mailet från ordförande. 

 
§ 6 Hemsidan, FB, medlemsmail 
 Hemsidan: händer inte så mycket just nu men är uppdaterad. 
 Medlemsmail: Gunilla sänder ut ett mail inför sommaren 
 FB: - 
 
§ 7 Cockertidningen  
 Nästa manusstopp är 1 augusti. Gunilla lämnar manus. 
 Önskemål finn om bidrag till artiklar till tidningen. 
 
§ 8 Styrelsemöte huvudklubben 
 Bodil deltog på ett möte och rapporterade därifrån. 
 
§ 9 Möte i SSRK 
 Bodil har varit på en funktionärsträff, konferens i två dagar som representant för jakten. 
 Bodil redogjorde för mötet. Vi lägger till en stående punkt på dagordningen som heter Jakt. 
 
§ 10 Studiefrämjandet 

Gunilla har haft ett möte med Mikaela som är ansvarig på Studiefrämjandet för hundkurser för att 
sätta sig in i hur det fungerar. Mikaela erbjuder sig att komma på ett styrelsemöte för att redogöra 
för studiefrämjandet och vad dom kan göra för oss. 

 
§ 11 Klubbkläder 
 Det är en liten efterfrågan på klubbkläder. 
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 Styrelsemöte torsdagen den 1 juni 2017 

____________________________________________________________________________________________________________________	
 
 
§ 12 Rapport från olika aktiviteter 

 Avklarade: 
 Ccokerpromenad 28 maj, Gärdet 

 Pågående: 
 Träningsgrupp i jakt start 9/4 
 Nose Work 1 start 27 april, 5 tillfällen 

 Kommande:			
 Inget förrän till hösten, se nästa punkt 
 

§ 13 Höstens aktiviteter 
 Fortsättningskurs i trimning 
 Nosework:  fortsättningskurs på 4 gånger 
 Nosework: träningstillfällen 

 Cockershow 1/10 
 Handling 
 Trimkurs, nybörjare på 3 gånger i Studiefrämjandets lokaler 
 Massage-stretching nov på 3 gånger 
 Föreläsning 
 Cockerpromenad, 27 augusti, Hammarby backen, ansvarig Gunillla 
 Cockerpromenad, 24 september, ev Rosersberg, Lena 
 Cockerpromenad, 29 oktober, Mälarhöjden, Britt 
 Cockerpromenad, 26 november, Biskopsudden, styrelsen 
 Rasmontern Stockholms mässan 16 -17 december, vi föreslår att hjälpas åt med ex Uppsala. 

 
§ 14 Träningsgrupp 
 Prova på dag i jakt, 10 september. 
 Träning med olika tema där vi hjälps åt. 
 
§ 15 Övriga frågor 
 - 
	
§ 16 Nästa möte  
 11 september kl 18.30 hos Bodil. 
 
§ 17 Avslutning 
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______________________________ 	 ____________________________ 	 _____________________________ 	
Gunilla Schuber  Carina Ohlander Maud Trad Sayyeda 
Mötesordförande Sekreterare                          Justerare 
 
 


